
                                                                                                                 Łódź, dnia       . 07. 2008r.

III G 2300 / 5 / 08

                                                                                  
                                                                                              Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na   dostawę  sprzętu 
komputerowego dla Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

INFORMACJA
 o odrzuceniu oferty 

                                                                        o unieważnieniu postępowania
                                                       
                                                     

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi, działając zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr. 223, poz. 1655 ), dalej 
oznaczonej jako Pzp. informuje o:

I. odrzuceniu  w trybie art. 89 ust.1 pkt 2) i  art.  92 ust. 1 pkt 2)  Pzp. z powodu niezgodności z 
rozdziałem I pkt 1  SIWZ,  ofert oznaczonych:
Nr 1 – SoftHard ® S.A. Oddział Włocławek ( 87 - 800 Włocławek) ul. Kaliska 75A,  polegających na 
zaoferowaniu w: 
zadaniu I w :
 punkcie 4. ppkt. 1,3,4, dwóch przewodów zamiast  trzech przewodów:   

1.DVI (Męski) – DVI (Męski)

3.7x mini Jack Stereo – 7x mini Jack Stereo

4.1x mini Jack Stereo – 1x mini Jack Stereo

 punkcie  5.  urządzenia nie obsługującego systemu Windows 98 SE

 punkcie  6.  pen  Drive  4  GB  bez  wymaganych  przewodów  przedłużających  USB  ekranowane  max  1,8  m 

( certyfikowane USB 2.0 )

 punkcie 20. dysków twardych o prędkości obrotowej talerzy 15 tys. rpm zamiast wymaganych 10 tys. rpm 

 tabelarycznym  zestawieniu   specyfikacji  sprzętu  komputerowego  (  Załącznika  nr  1  do  oferty)   błędów 

rachunkowych wynikających z iloczynu ceny jednostkowej i liczby jednostek miar.

zadaniu II w:

 punkcie 2. wielkości cacche 256 Mb, zamiast wymaganej wielkości cacche 128Mb

 załączniku nr 4 do oferty „ warunki gwarancji ” 24 miesięcy gwarancji,  zamiast  minimum 36 m-cy.

Nr  2  –  Spółki  jawnej  „  e-  Tech  ”   Jacek  Sójka  w  Łodzi,  ul.  Nowa  29  /  31,  polegających  na 
zaoferowaniu w zadaniu I w :

 punkcie  4. KVM-ów  cztero-portowych, zamiast wymaganych KVM-ów dwu-portowych 

 punkcie  5. pendrive 2Gb nie zawierający przestrzeni dla publicznej i prywatnej strefy danych, 
zamiast pendrive 1Gb zawierający przestrzeń dla publicznej i prywatnej strefy danych

 punkcie  6.  pendrive  nie  zawierający  przestrzeni  dla  publicznej  i  prywatnej  strefy  danych, 
zamiast pendrive zawierający przestrzeń dla publicznej i prywatnej strefy danych

 punkcie 11. Switcha 3com 3cr 17333-91, zamiast Switch 3 com 3C17300A



Nr 3 - INTACTO Sp. z o.o. 91 – 310 Łódź, ul. Wrocławska 20, polegających na zaoferowaniu w 
zadaniu I w:

 punkcie 11. Switch 3 com 4500 zamiast Switch 3com 3c17300A
 punkcie 20. prędkości obrotowej silnika 15 tys. obr. / min. zamiast 10 tys. obr. / min.
 

  II. unieważnieniu postępowania w trybie art. 93 ust 1 pkt 1) Pzp. 

Dziękujemy  za  udział  w  postępowaniu  i  zapraszamy  do  udziału  w  innych  postępowaniach 
prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi.

         

                                                                                                Prokurator Okręgowy
                                                                                                         w Łodzi
                                                                                               Krzysztof  Bukowiecki
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